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Een beschouwing en vergelijking der verschillende Attaciis-

vormen, die in Azië en Indo-Australic voorkomen, geeft

verrassende resultaten en het beloont de moeite te trachten

in deze meer licht te ontsteken.

Sedert wij het een en ander mededeelden omtrent deze

vlinders (zie ,,Tijdschr. v. Ent.", deel 62, blz. 87) hebben

wij, dank zij de hulp van talrijke correspondenten, verschil-

lende gegevens ontvangen, die ons aanleiding geven, het

genus Attaais nader te bestudeeren en te trachten een zoo

compleet mogelijk overzicht te krijgen van de verschillende

soorten en ondersoorten en tevens het geheele verspreidings-

gebied te leeren kennen. Natuurlijk vertrouwen wij ook

verschillende biologische bijzonderheden te weten te komen

en te onderzoeken op welke planten in de verschillende

streken de larven leven en ook hoezeer de larven van elkander

verschillen. Te zijner tijd hopen wij het een en ander in een

afgerond artikel te kunnen publiceeren.

Intusschen achten wij het niet van belang ontbloot nu

weder een klein deel onzer bevindingen bekend te maken.

In de collectie JURRIAANSE bevindt zich een Attaais $,

afkomstig van Burma, uit het district Tharrawaddy, circa

50 K.M. ten Noorden van Rangoon.

Dit exemplaar wijkt veel af van de ons bekende Attaais-

vormen en wij achtten het daarom gewenscht van dit dier

een beschrijving en afbeelding te geven.



J. IL JUKRIAANSEEN J. LINDEMAN.S, EEN NIEUWEETC. \']^

Âttacus atlas burmaensis subspec. nov.

Vergeleken met exemplaren van Attacus atlas uit Britsch

Indie, valt deze vorm direkt op door de sterk gereduceerde

discale velden van voor- en achtervleugels.

De basale lijn der voorvleugels is op ader 2 sterk buiten-

waarts gebroken, aan de basale zijde wit, overgaande van

licht okerruod tot rood-grijs en aan de buitenzijde zwart.

Het discale veld is klein. Het driekante venster is aan de

basale zijde begrensd door een hah e-maan-vormigen zwarten

band, terwijl aan de onder- en bovenzijde van het venster

• een smallere zwarte band zichtbaar is. Het venster steekt

met den apex door de submarginale lijn. Deze lijn is aan

de binnenzijde zwart en sluit zich aan de zwarte omzooming

van het venster. Dan volgt een vrij breede lijn, die zich

verbreedt naar de costa. Evenwijdig aan de witte lijn volgt

een duidelijk afgeteekende oranje band van dezelfde breedte.

Hét submarginale veld is basaalwaarts zwart-bruin, buiten-

waarts overgaande in oranje-bruin, donkerder wordend aan

de marginale zijde.

Het marginale deel is havana-bruin, waardoor een scherp

geteekende dunne zwarte gegolfde lijn loopt.

Het discale veld in de achtervleugels is zeer klein, en

geheel zwart met uitzondering van het deel grenzend aan

den binnenrand, dat zwart-bruin van kleur is. Dit veld wordt

voor het costale deel bijna geheel gevuld met het driekante

venster, dat eveneens met zijn apex door de omzooming van

dit veld heen steekt. De banden die het basale deel afscheiden

van het marginale deel der vleugels, eindigen op circa ^/g

van dén binnenrand.

De kleurverdeeling is als die der voorvleugels met dit

verschil dat het apicale gedeelte steenrood is en de sub-

marginale band een onregelmatige gele vlekkenrij vertoont,

in welke vlekken kleine zwarte vlekjes staan, alles buiten-

waarts omgeven door een vrij dikke, eenigszins gegolfde

zwarte lijn die doorloopt tot den binnen randshoek.

Het marginale deel is havanakleurig, in het midden iets

donkerder dan aan de zijden.

De onderzijde der voorvleugels als de bovenzijde, doch
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lichter, evenwel is hier het oranje-bruin aan de buitenzijde

van het sub-marginale veld zeer sterk doorgeslagen en vcrmt

daar een bijna bloedrooden band van veld 2 tot 5.

Onderzijde der achtervleugels als bovenzijde, doch lichter.

Het discale veld is aan de binnenzijde zwart omzoomd en

overigens vaal bruin.

De submarginale vlekkenrij is zeer duidelijk sprekend,

omdat het steenrood der bovenzijde hier donkerder is en

bijna bloedrood kan worden genoemd.

Beharing thorax steenrood. Abdomen licht bruinrood met

smalle witte dwarslijnen.

Twee breede witte banden tusschen thorax en abdomen.'

Lengte voorvleugels 90 mM. Collectienummer 536.

15 Augustus 1920.


